מלד המלכות

טיפ״טיפת מזל

החכרה של רפי שאול נבחרה למלכת
היופי של העולם .רפי לא מתרגש מזה .כל
החברות שלו הופכות מלכות יופי ,יש לו
השפעה טובה עליהן .כל החברות שלו גם
מתחתנות עם בחורים עשירים ומוצלחים,
ז הי גם כן ההשפעה הטובה שלו.
רפי ,אחיו טדי ,והחבר שלהם הם שלושה
דיילים חמודים ,ויש להם בתל־אביב דיס
קוטק חמוד וויסקי אה גוגו .רפי ,שהוא
עכשיו בן  ,26היה אחד הגברים המבוקשים
בארץ כבר מגיל צעיר מאוד .כשהיה צעיר,
בהתחלת הקריירה שלו ,יצא עם מירי
רז ,שנבחרה במשך הזמן לסגנית מלכת
היופי והתחתנה במשך הזמן )לפני שנה(
עם בחור עשיר ומוצלח .אחר־כך הוא
התפתח ויצא עם דיאנה גוברניק,
שנבחרה במשך הזמן לסגנית מלכת היופי,
)לפני חמש שנים בדיוק ,בזמן שהכירה
אותו( ומאוחר יותר התחתנה.
עכשיו ,כשהוא בתל־אביב ,הוא יוצא עם

זה סיפור המתרחש רק באגדות או בסר
טים .ואם הוא יכול היה להתרחש בישראל
מבלי שאיש ישמע אודותיו ,זה רק מפני
שהרכילות שאפפה אותו הסתירה את ה
תוכן האנושי העמוק שבו .וזה העונש
שלכם :מרוב להיטות לסיפורי רכילות שיג־
רתיים ,נעלם מעיניכם עד כה סיפור מרתק
ויוצא־דופן.
עד לפני מספר חדשים היה ס ט ר ו א ה
לופסקו אחד התעשיינים המצליחים וה
מכובדים ביותר בישראל .הוא ייסד את
חברת התעופה הפנימית אויתור ,את חברת
הגאז הגדולה סופרגאז ועוד חצי תריסר
מפעלים תעשייתיים .כשמת לפני שבועות
מספר בוינה בשיבה טובה ,כשהוא בן ,70
השאיר אחריו התעשיין העשיר לא רק
רכוש של מיליונים אלא תעלומה שנגעה
ליחסיו עם צעירה יפה בת  ,35מהדמויות
הבולטות של הבור,ימה התל־אביבית.
במשך עשר השנים האחרונות היה סטרו־
אה לופסקו ,מי שהיה תעשיין עשיר עוד
בארץ הולדתו רומניה ,ידוע כפטרונה של
רוזי נתן .מלבד כמה עבודות מקריות לא
עבדה רוזי כל אותן שנים ,ולמרות זאת
ניהלה אורח־חיים ברמת־מחיה גבוהה .היא
יכלה להרשות לעצמה לרכוש דירה חדשה
בתל־וזביב ולרהטה ,לנסוע מדי פעם לטיו
לים ארוכים בחו״ל ,מבלי שתדע מחסור
בכסף .לא היה זה סוד ,כי לופסקו הישיש
תומך בה וממלא את כל מחסורה.
רק מי שלא מתמצא בעובדות יכול היה
לחשוב מחשבות זדון על היחסים שנקשרו

לסלי חייל

רפי

בלונדית אחת ,שתיבחר ,פעם ,למלכת יופי,
ואולי גם תתחתן במשך הזמן .כשהוא
בלונדון הוא יוצא עם בלונדית שנייה,
שנבחרה בשבוע שעבר למיס עולם.
הבלונדית השנייה היא לסלי חייל,
היא לא יהודיה אבל היא נשבעה לרפי
שיש לה סבתא יהודיה באיזה מקום .״היא
בחורה סימפטית ,מקסימה כאדם ,ונחמדה,״
מתאר אותה רפי ,״היא עובדת כדוגמנית,
אבל רק כדי לפרנס את אמה.״
אביה היה רב־חובל ,גם אביו של רפי.
הם יצאו שנה וחצי .בפעם האחרונה שהוא
ראה א־תה היא הייתה עדיין סתם דוגמנית,
זה היה לפני חודשיים ,אחר כך הוא קיבל
חופשה מאל־על ,פתח את ויסקי אה גוגו
ולא ראה אותה .השבוע הפכה למים עולם.
״אני לא הייתי בוחר בה אפילו לסגנית
שנייה של ישראל,״ אומר רפי ,״יש לה
פנים יפות אמנם ,אבל גוף קצת כבד .היא

טיפוס שמושך תשומת לב .כשהייתה לי
חופשה בפאריס היא הייתה באה אלי ו
היינו מבלים.״
שאלתי אותו עם עכשיו ,לאחר שהיא
כבר מלכה ,הוא ימשיך לצאת איתה .הוא
ענה שכן .״אין שום סיבה שלא נמשיך.
אבל אני חושב שהחמצתי הזדמנות מיו
חדת .היא זכתה בעקבות התחרות ב־ 32אלף
לירות שטרלינג .מה אפשר לעשות.״
בזמן התחרות היא הסתובבה בין הבחו
רות הישראליות ושאלה אותן אם הן
מכירות את רפי .כשהן אמרו לה שכן היא
התפלאה :״אני רואה שהוא אחד שמוכר
שם.״ הוא מאוד גאה לספר את זה.
״אבל אני לא אהבתי אותה ,רק סימ
פטתי אותר״״ מספר רפי.
״בכלל ,אני נגד תחרויות יופי ומלכות.״
ואת זאת אומר אדם שמבין בזה.

בין השניים במשך תקופה כל־כך ארוכה.
אולם גם יודעי דבר לא יכלו להעלות ב־

גת השד והחלוץ
שני השרים הדתיים ,חיים משה
שפירא וד״ר יוסף בורג ,מתחרים
ביניהם מזה שנים על מידת הפופולריות
בקרב הציבור הדתי .בורג יודע כי
שפירא חסר חוש־הומור ,ולכן הוא מפ
עיל נגדו בעיקר את נשק הבדיחה .בורג
ידוע בשנינותו ,ובכל פעם שהוא מספר
בדיחה ,צוחקים השזמעים פעמיים .פעם
כשהם שומעים את הבדיחה ופעם נש־
שפירא שואל :״מה פח הצחוק?״
אן מה שעשה שר הסעד בשבוע ה 
אחרון אינו כלל בגדר של בדיחה.
מתברר כי לשר היקה ,שנשא לפני 21
שנה צברית ירושלמית ,בת שלא תהיה
לעולם מיקרה סוציאלי .השבוע ,לאחר
ששר הפנים בישר לידידיו על אירוסיה
של נעמי עם מפיק הסרטים ארתור
כהן משוויץ ,מיהר בורג לבשר על
אירוסיה של בתו צכיה עם יאיר
פשחור ,תוך הדגשה שהחתן הוא
קיבוצניק ,יליד קבוצת הפועל המזרחי,
עין הנציב בעמק בית־שאן .הרמז היה
ברור ,כי בעוד שבתו של שפירא הרחי
קה לכת עד לעולם הסרטים ,מוסיפה
בתו של בירג לשמור אמונים לאגף
הקיבוצי של המפד״ל.
מתאימות .האחת סילכיה אלכסנדר,
פקידת־קבלה במלון באילת וילידת שנחאי,
השנייה מרלן שומל.
״המשפחה שלי לא יודעת שאני עובדת
בזד״״ אומרת סילביה ,״אבל העבודה זה
לא בושה .אפילו עבודה כזאת .אני לא
מפחדת מהגברים שיבואו לדיסקוטק .אם
מישהו יצבוט לי אני אגיד סליחה ,והוא
ירגיש את עצמו לא נוח .אבל אני מקווה
שהקהל לא יבוא לשם בשביל לצבוט.״
מרלן היא ילידת צרפת .מהדרום .מאיפה
בדיוק? מאלג׳יר .היא כבר בעלת נסיון.
היא עבדה בפאריס בדיסקוטק טדי קלב.
אבל שם היא רקדה עם הקליינטים וכאן
לא .אין דבר ,אולי במשך הזמן היא גם
תרקוד איתם .היא רק בת עשרים ,היא
מתכוזנת עוד להמשיך ולהתקדם בארץ.
לפי דעתה של סילביה הגברים בארץ הם
בסדר גמור ,הם נותנים מ־ 2עד  5לירות
טיפ .בערב הראשון שלה היא כבר קיבלה
עשרים לירות .היא חושבת שהם נדיבים
מאוד ,הגברים הישראלים.
בערב הראשון הן עוד לא היו שפנפנות.
הן היו סתם בחורות ,כי עוד לא היו להן
אוזניים .סמי לא תפר להן .וגם לא היו
להן בגדי ים .הם התפוצצו בתחילת הערב.
בשבוע הבא ישיג להן סמי גם אוזניים
וגם תלבושת ,והן תהיינה השפנפנות הכי
שפנפנות בארץ .בקשר לזנב עוד לא ידוע
מה יהיה גורלו .סמי צריך לברר אם לשפן
יש או אין דבר כזה.

מ■ ■בוא דצבוט*
בהתחלה הבטיח סמי לקהל דיסקוטק
מסוזך ,עם תזמורת מיוחדת מלונדון ,ושפג־
פנות מיוחדות מאילת .אחר־כך הוא נסע ל
אילת לחפש את השפנפנות .הוא חיפש או
תן כין הביטניקיות של המקום .הן סירבו
בכלל לעבוד.
בלית ברירה הוא החליט להסתפק בסתם
בחורות .הוא הודיע בעיתון שהוא מחפש
בחורות יפות לתפקיד של שפנפנות ,בדיס

קוטק צנוע ,שישא את השם פלייבוי .הבחו
רות באו .אחת הייתה מתורכיה ,אחת מפו
לין ,אחת מתימן ,אחת צברית ,ועוד אחת
צברית ועוד אחת צברית .אף אחת מהן
לא הייתה דומה לא לשפנפנה ,ולא ליפה.
הוא ערך להן מיבחן שפנפנות .הוא בחן
אותן בעברית ,באנגלית ,הוא בחן את ה
אופי והיופי שלהן .בסוף ,לאחר ששלח את
כל הנבחנות הביתה ,מצא שתי בחורות

סילכיה

רוזי
דעתם מה מקשר את רוזי לגבר ,ועוד
בגיל כזה.
הסיפור נשמע קצת דמיוני ,אולם הוא
אמיתי .היה זה לפני שנים רבות ,בתחילת
דרכו של לופסקו בנתיבי התעשיה בארץ.
הוא חתם על עיסקה מסחרית שהכניסה לו
כסף רב .במיקרה היתד ,רוזי נוכחת
באותו מעמד .מאז החלו עסקיו של לועסקו
לשגשג בצורה מפתיעה.
לופסקו נתפס לאמונה כי היתה זו נוכ
חותה של רוזי שהביאה לו את המזל .מאז
לא עשה שום צעד ולא חתם על שום
הסכם מבלי שרוזי תהיה נוכחת .הוא האמין
כי העדרה יסיר ממנו את המזל .תמורת
המזל שבנוכחותה היה לופסקו .מוכן למלא
את כל מחסורה ,תמך בה וסייע לה ביד
רחבה.
לפני כשנה ,כאשר נפל למשכב באחת
מנסיעותיו בחו״ל ,הזעיק אליו את רוזי.
גם עיסקה זו הסתיימה בכי טוב .מלאך
המוות סר ממנו .השנה ,כאשר נפל שוב
למשכב ,לא היתד ,רוזי לידו .המזל נטשו
ומלאך המתת גבר עליו .הוא לא הוריש
לרוזי שום דבר.

נו ל ס
עוש*ם
זאת
בשבועיים האחרונים קרה דבר מוזר .אנ
שים החלו להתחתן האחד עם השנייה .כל
גבר עם בת זוגו ,כל בת־זוג עם בן זוגה.
וכולם ביחד ,בבת אחת ,באותו זמן ,מבלי
להתבלבל בזוגות.
אחת המתחתנות היא דניאלה ,סטודנ־
טית בת  , 20הלומדת רפואה בג׳נבה .האבא
של דניאלה הוא מ א י ר ה ל די ,מנהל סומר־
פיין .הבעל שלה הוא שמואל שטנק,
סטודנט ישראלי הלומד באנגליה .הס יתחתנו
ב־ 28לחודש במלון הילטון בתל־אביב ,ב
חתונה מפוארת.
הס עוד לא יספיקו להגיע לחופה ,ומרים
הבת של גו טלים ,בעלת בית־החרושת גו־
טקס ,תהייה כבר נשואה למנחם שיר,
מנהל עיתון אצבעוגי בזכות עצמו ,ובזכות
אמו . ,העיתונאית הוותיקה של דבר ,מרים
שיר ,ובזכות אחיו ,עורך העיתון ,מיכאל
שיר .החתונה שלהם תיערך בבית הרופא
ביום השלישי הזה.
אבל כל אלה מפגרים ,לעומת לינה
צורף ,שכבר התחתנה בשבוע שעבר .עכ־
שיו היא נמצאת באילת ,עם בעלה ,ש
הכיר אותה לראשונה בשעה שישב מתחת
למכונות של רופא השיניים .הוא ישב על
הכסא ,פתח את הפה ,הסתכל ימינה ,הסתכל
שמאלה ופתאום את מי הוא רואה? את לינה
צורף ,הבת של הרופא .הפה שלו נשאר
פתוח והוא כמעט בלע את המלקחיים של
הרופא.
עכשיו לינה צורף היא גברת פ נ ו מספר
 .2גברת פנו מספר ו ,עליזה ,יושבת
בבית־הסוהר באשמת רצח אשתו של המשו
רר רפאל אליעז.
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